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Racons
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‘Collage’ d’aventures

La revista nord-americana Time va 
donar el títol de “personatge de l’any” 
del 2006 a un dels col·lectius més grans 
i peculiars del món. El van defi nir només 
amb una paraula: You, tu.

El disseny de la portada d’aquest úl-
tim número del mes de desembre que 
sempre va dedicada a la persona esco-
llida estava bastant ben resolt tenint en 
compte la quantitat de gent que podria 
sortir a la foto. En el centre, un teclat 
i una pantalla d’ordinador —d’aquells 
blancs i immaculats que no deixen en-
trar virus— i un grafi sme que recorda 
el famós YouTube. La pantalla era un 
mirallet de plàstic on quedava refl ec-
tida la cara del que té la revista a les 
mans. En negreta, ben centrat i amb un 
cos del 72, el títol: You. 

Diuen els més escèptics que els edi-
tors de la revista es van treure de la 
màniga aquest “personatge de l’any” per 

no haver de donar el privilegi al presi-
dent veneçolà Hugo Chávez, que era qui 
encapçalava la llista de votacions on-line.

Fos com fos, el que més em va cri-
dar l’atenció el dia que em vaig veure jo 
refl ectit com a “personatge de l’any” va 
ser el subtítol que, en un cos més petit, 
acompanyava el You. Deia així: “sí, a tu i 
al teu control en l’era de la informació. 
Benvingut al teu món”.

Els temps estan canviant. Ho deien 
els nostres avis, ho diuen els nostres 
pares, i ara ho reafi rmen els poders fàc-
tics del món que amb aquesta portada 
el que estan fent és reconèixer que el 
poder que fi ns ara tenien, el de la comu-
nicació, se’ls escapa de les mans.

Internet ho està revolucionant tot. 
Les noves tecnologies posen a l’abast de 
tothom unes eines que abans només esta-
ven en mans d’uns quants. La digitalització 
d’aquestes eines ens dóna la possibilitat 

Antoni Real
Director de Temps d’aventura

PròlegPròleg
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de convertir-nos, en algun moment, en 
periodistes de primera línia. És la nova era 
de la comunicació en què els consumidors 
són també creadors de continguts. De fet, 
en aquesta nova societat de la informació, 
consumidors i creadors estan barrejats i 
s’intercanvien els papers constantment.

Això és el que hem volgut fer amb 
aquest llibre que teniu a les mans: in-
tercanviar-nos els papers. El programa 
Temps d’aventura sempre comença amb 
una secció anomenada “Racons”, en què 
cada setmana us mostrem algun lloc se-
cret per anar a fer una de les coses més 
saludables d’aquest món: practicar es-
port a l’aire lliure.

Després de cinc anys i gairebé 200 “Ra-
cons”, vam pensar que potser havia arribat 
el moment de posar en pràctica aquest 
intercanvi de papers i que ara fóssiu vo-
saltres els que ens mostréssiu els vostres 
“Racons”.

Heu fet la feina i aquí teniu el fruit. 
Així, doncs, d’entrada us volem donar les 
gràcies. I no solament als autors que heu 
vist publicats els 22 racons. La nostra 
sincera gratitud també a tots els telees-
pectadors que van enviar racons però 
que, per raons d’espai, s’han quedat fora. 
Aquest llibre porta el vostre segell.

L’experiència no solament ha estat 
molt positiva, sinó que ens ha confi rmat 
que la interactivitat en el món de la te-
levisió ha deixat de ser una tendència 
per convertir-se en una realitat enriqui-
dora, i molt més quan tens al teu costat 
un col·lectiu de teleespectadors amb un 
grau elevadíssim d’activitat i coneixe-
ments. A partir d’aquesta mateixa pàgina 
ho podreu comprovar…

Racons per descobrir, per exemple, 
què són i on són les barraques de pe-
dra, tot un patrimoni històric del camp 
català que es desfà sense remei. O que la 
ciutat de Barcelona no és tan sorollosa 
i industrial com sembla, sobretot si fem 

un recorregut molt concret en bicicleta. 
Baixarem al món misteriós i subterrani 
dels avencs de la Febró, a les Muntanyes 
de Prades, i tornarem a veure el cel, per 
fer els 16 quilòmetres que separen Rojals 
de la mola dels Quatre Termes, un traçat 
que, diuen, per molt que el facis cada dia 
mai no és igual.

I si anant en BTT per Rellinars ens 
trobéssim el bandoler Capablanca? Ro-
bava als rics per donar als pobres.

Racons i més racons dels nostres 
teleespectadors. Vint-i-dos, en total. Tots 
amb vida pròpia i ben vestits amb histò-
ries. Algunes de personals, com la de l’al-
pinista que fa anys va pujar al cim del roc 
del Boc i des de dalt va descobrir que 
la muntanya més maca de la Cerdanya 
també pot ser la més desconeguda; al-
tres de més col·lectives, com la protago-
nitzada per centenars de famílies que van 
decidir anar a viure a banda i banda del 
Llobregat per donar vida a la revolució 
industrial. Si feu la Ruta de les Colònies 
hi trobareu tots els detalls.

Racons i més racons. A les Salines, 
a la serra de Collserola o al Montsec 
de Meià, on recordarem la lluita con-
tra el feixisme dels maquis; al cim del 
Montmeneu, on pujarem en companyia 
d’uns alumnes d’Alcarràs que ensenyen 
als seus companys a orientar-se en bici-
cleta. Al Pi Gros i al Faig Pare, dos arbres 
monumentals dels Ports; o a la mola de 
Colldejou, al Baix Camp, on, segons l’au-
tor de la ruta, posarem en ordre les nos-
tres idees i retrobarem l’harmonia.

Al nord, al sud; a la muntanya, a la 
costa. Itineraris fàcils, per a la família; més 
difícils, per entrenar tècnica. Curts, per 
als nens; llargs, per al cor.

Racons i més racons. De tota mena 
i de tots els estils. Tan variats i diferents 
com els mateixos autors. Un gran colla-
ge d’aventures i maneres d’explicar. Són 
vostres, que els gaudiu!
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Temps d’aventura

Travessera del Cadí:
repte assolit

Distància: 20 km
Temps: 7 h 25 min
Desnivell acumulat: 1.500 m
Difi cultat: Mitjana, per la distància i 

el desnivell que s’ha de salvar; per 

Fitxa tècnicaFitxa tècnica
tant, cal estar habituat a fer sorti-
des llargues a la muntanya

Època recomanada: Qualsevol sen-
se innivació, millor a la primavera 
o la tardor

Alt Urgell / Cerdanya

Al llarg de la vida ens anem marcant 
objectius que, per una causa o una al-
tra, es van posposant, fi ns que arriba el 
moment, per inesperat que sigui, que 
els podem assolir. Tot i ser un dels sím-
bols de l’excursionisme del nostre país, 
la serra del Cadí se m’ha resistit força 
anys; la seva situació al Prepirineu fa que, 
pujant les muntanyes de la Cerdanya o 
d’Andorra, per un cantó, vegis el seu 
relleu esquerp, amb les seves impressio-
nants cingleres de la cara nord, mentre 
que si t’enfi les a les serralades dels Ra-
sos de Peguera, d’Ensija o del Verd, per 
no dir el seu veí Pedraforca, contemplis 
el vessant més amable de la seva cara sud 
i pensis “he d’anar-hi sens falta”, però va 
passant el temps i altres indrets i altres 
propostes et criden l’atenció, i aquesta 
serra, que vas veient un cop i un altre, 
roman en el calaix dels temes pendents, 

fi ns que un fet inesperat o una trucada 
a aquell company que sempre té les bo-
tes a punt t’hi porten. Així ha estat i un 
assolellat diumenge de novembre m’he 
enfi lat a una de les carenes més boni-
ques de Catalunya. Una persona em va 
dir després: “El Cadí, onades seques que 
moren al bell mig dels Pirineus”, una fra-
se plena de raó.

Aquesta és una excursió exigent que, 
en cas de poder-la fer amb bona visibili-
tat, compensa sobradament l’esforç que 
suposa el seu traçat, per tal com les sen-
sacions i les panoràmiques que es van te-
nint al llarg de la caminada són realment 
gratifi cants.

Aquest recorregut ens ha de per-
metre fer cinc cims, entre els quals es 
compten el punt zenital de la serralada, 
el puig Vulturó o de la Canal Baridana 
(2.653 m), així com el sostre de les co-

Xavier Romero

Cartografi a
Serra del Cadí - Pedraforca, escala 1:25.000. Editorial Alpina, 2002.
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marques barcelonines, el pic de Costa 
Cabirolera (2.605 m), circumstàncies 
que sumen al·licients a la ja per si matei-
xa completíssima travessa.

D’altra banda, cal tenir en compte 
que si volem estalviar-nos aproximada-
ment vuit quilòmetres de caminada i evi-
tar sumar prop de 380 metres més de 
desnivell positiu acumulat, és convenient 
anar en dos vehicles, tot i que el seu re-
corregut permet fer-la completament 
circular, però aleshores el grau d’exigèn-
cia és molt superior.

• Llocs d’interès

Josa de Cadí
Típic poble de muntanya, de tradició 

càtara, encimbellat dalt d’un turó, que 
forma part del municipi de Josa i Tuixén, 

a la comarca de l’Alt Urgell, als peus ma-
teix del Cadinell. El cens d’habitants és 
només d’una vintena de persones i la 
seva economia, tradicionalment ramade-
ra i agrària, ha anat deixant pas al sec-
tor turístic. Als afores, a la pista del coll 
de Jovell, s’hi troba el temple romànic de 
Santa Maria, documentat al segle X, que 
havia estat antiga església parroquial.

Coma de Cerneres
Espai amb elements de protecció 

arqueològica, gràcies als jaciments asso-
ciats a explotacions ramaderes i carbo-
neres, provinents de l’edat mitjana. Les 
actuacions dutes a terme han permès 
recuperar de les restes de l’arquitectura 
rural tradicional, ceràmiques vidriades 
dels segles XVIII-XIX. Indret de conreu 
fi ns poc més enllà de l’any 1940.

Caminant per la carena de la serra per sobre les parets de la cara nord.
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Si prenem com a referència l’eix del 
Llobregat (C-16 / E-9), en sentit nord, 
Manresa-Puigcerdà, passat el túnel del cas-
tell de Guardiola trobarem a mà esquerra 
un trencall que per la carretera B-400 duu 
al massís del Pedraforca, per les localitats de 
Saldes i Gósol. Travessem aquest darrer nucli 
i prenem la C-563 (una antiga pista forestal 
avui perfectament asfaltada), que es dirigeix a 
Josa de Cadí. Passat el coll de Josa, comença 
una forta baixada que, després de quatre forts 
giravolts, ens deixa a la vall del riu de Josa; pas-
sarem el riu per un pont des d’on veurem a la 
dreta una esplanada, un tancat per al bestiar i 
una barrera que impedeix el pas a una pista.

Aquest és el punt on s’ha de deixar un 
dels vehicles, ja que serà per on tornarem 
un cop feta la travessa per la serra. Seguirem 
per la carretera fi ns a arribar a una cruïlla, 
que a l’esquerra porta al nucli de Josa i, a la 
dreta, per una pista forestal, puja al coll de 
Jovell, passant per l’ermita de Santa Maria. És 
una pista en un estat general bastant irregular, 
a trams bona, però hi ha llocs on un turisme 
pot tenir algun ensurt. Primer puja en fortes 
ziga-zagues, per ascendir després més suau-
ment i tornar a fer giragonses fi ns a l’ampla 
esplanada d’herba que constitueix aquesta 
collada. Veurem un pal indicador, on comença, 
de fet, l’excursió. Ens trobem a 1.791 m d’al-

çada. A l’esquerra ens queda el bonic cim del 
Cadinell i a la dreta la serra de Cadí. Doncs 
cap a allà ens hem de dirigir.

El camí que s’ha de seguir és molt evi-
dent, entre altres coses perquè durant la ma-
jor part d’aquesta travessa seguirem el traçat 
de la variant 1 del GR 150. Però que ningú no 
es pensi que això és garantia de comoditat, 
ja que la duresa del recorregut es fa palesa 
tot just començar. Pujarem primer pel petit 
prat que queda a la dreta del pal indicador 
del sender, fi ns que entrem en una zona de 
matolls, que a poc a poc comença a enfi lar-
se de valent per un terreny a estones herbat, 
a estones pedregós, entre el sotabosc, que 
en contínues i inacabables llaçades, algunes 
de molt costerudes, on fi ns i tot podem ar-
ribar a fer servir les mans, ens fa vèncer un 
desnivell de prop de 400 m, ja que ens tro-
bem en una carena molt inclinada i rocallosa, 
a uns 2.180 m d’alçada. Després d’un darrer 
tram de forta pujada, entre roques i plaques 
de pedra, arribem a un amplíssim prat, a uns 
2.370 m, completament despoblat d’arbres on 
ja s’intueix la carena del Cadí. Podem seguir 
les traces del GR o bé anar obrint llaçades al 
nostre gust per arribar a la línia carenera.

Com a referència, veurem dalt de la care-
na i a la dreta un grup de pedres que fan de 
paravent (2.605 m), al qual ens hem de dirigir. 

Després del que hem fet per arri-
bar fi ns a aquest lloc, sembla que la cosa 
estigui feta, però les cames noten que se-
guim pujant de valent. Un cop a la care-
na, davant nostre, s’obre una panoràmica 
amplíssima sobre el vessant lleidatà de la 
vall del Segre, amb tot l’estol de munta-
nyes cerdanes i andorranes al fons, així 
com els poblets que hi ha sota la cara 
nord del Cadí, com Arsèguel, Ansovell, 
Cava o el santuari de la Mare de Déu 
del Boscal, als nostres mateixos peus.

A l’esquerra, en sentit oest i seguint 
les marques del PR-C 132, aniríem a pa-
rar al cim de la Torreta del Cadí; al fi nal 
del tallant hi ha per sobre el feixanc Am-
ple, però nosaltres ens orientarem a est, 

• Temps aproximats de pas

• Coll de Jovell – Prat avantcim             70 min
• Prat avantcim – Paravents                  30 min
• Paravents – Pic Tres Canaletes            15 min
• Pic Tres Canaletes – Puig Gralleres    40 min
• Puig Gralleres – Puig Vulturó              45 min
• Puig Vulturó – Canal del Quer            25 min
• Canal del Quer – Puig Canal Cristall   30 min
• Puig Canal Cristall – Salt del Sastre     15 min
• Salt del Sastre – Costa Cabirolera     25 min
• Costa Cabirolera – Font Cortils         50 min
• Font Cortils – Prat Llong                   20 min
• Prat Llong – Pista de Cerneres           25 min
• Pista Cerneres – Pont Cerneres         55 min

Itinerari
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pel cordal, deixant una mica al marge el GR, 
per arribar al cap de poca estona al primer 
dels cims que ens anirem trobant, el pic de les 
Tres Canaletes (2.608 m), que des d’on ens 
trobem no deixa de ser una elevació carenera, 
destacada per un munt de pedres que fan de 
fi ta. Des d’aquí dalt veiem les tres canals que li 
donen nom, que, pujant del feixanc del Sastre, 
travessen el del Mig per tallar una rere l’altra la 
carena de la serra. Seguim, doncs, el seu bonic 
perfi l, amb la companyia del Pedraforca, que 
roman solitari a la nostra dreta, i amb el reguit-
zell de muntanyes que l’envolten, com la serra 
del Verd o la d’Ensija. El GR no sempre va pels 
punts més alts d’aquesta cara sud, sinó que va 
fl anquejant una mica per sota, però com que 
el seu traçat és molt evident, podem apartar-
nos-en i gaudir de la verticalitat de la paret 
nord del Cadí i de les canals que la solquen.

El nostre objectiu següent és el puig de 
la Canal Baridana o puig Vulturó, que amb els 
seus 2.653 m és el sostre de la serra. Abans 
d’arribar-hi ens caldrà perdre alçada per una 
ampla collada i recuperar-la més endavant 
per un llom dret, però còmode, que ens por-
ta fi ns als peus de la cara nord del cim. Hau-
rem passat pel puig de les Gralleres (2.617 m), 
però, com passa en el Cadí, pràcticament ni 
ens n’adonem, i més si tenim en compte que 

no hi ha ni fi tes ni rètols que l’identifi quin. 
Més endavant veiem la Canal Baridana, que 
forma un collet a 2.504 metres i ja ens enfi -
lem per un ample llom inclinat en direcció al 
puig Vulturó. Aquest tampoc no és un pic amb 
semblança de ser-ho, ja que es tracta d’una 
llarga cresta pedregosa que en el punt més alt 
hi té la fi ta de pedres. El GR no passa per dalt; 
per tant, ens apartem per guanyar-lo. Hi ha 
unes fi tes i unes marques amb pintura verme-
lla que ens porten a un collet per on es pot 
pujar, però depenent de les ganes de grimpar 
que tinguem podem fer-ho per on ens plagui 
i un cop dalt de la cresta anar a cercar la fi ta 
cimera. Les vistes són cada cop més àmplies, 
i a la llunyania, darrere el Pedraforca, podem 
veure l’inconfusible perfi l de Montserrat, de 
la Mola o del Montseny, ja que són els més 
característics, però la panoràmica és amplís-
sima, a banda i banda. Els Pirineus Orientals 
del Canigó al Monturull, passant per la zona del 
Carlit, es retallen perfectament a l’horitzó. 
Baixarem un altre cop a un ampli prat que 
tenim davant nostre per anar a cercar altre 
cop el GR. Si ens ve de gust, podem apro-
par-nos a l’estimball (hi ha un piolet amb una 
placa commemorativa) per adonar-nos de la 
verticalitat de les parets del Cadí i del que 
hem fet fi ns ara, que des d’aquí sobta.

Paisatge que segueix l’itinerari recorregut fi ns al Salt del Sastre.
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El següent relleu per assolir requereix 
un cop més perdre alçada; en aquest cas, 
baixem un petit graó de roques fi ns al coll 
del Quer (2.510 m) i seguim fi l per randa 
la retallada carena per guanyar alçada més 
endavant, un cop passada una petita vall ori-
entada a sud, on podem veure la majestuosa 
paret rocallosa del puig Vulturó. El contrast 
del gris de les roques amb el verd dels prats, 
tan característic d’aquest sector, aquí en-
cara és més palès. Passat el puig del Quer, 
que queda una mica apartat a l’esquerra del 
camí, veiem la Canal de l’Ordiguer, tancada 
a ponent pel mateix puig i a llevant per la 
Roca de l’Ordiguer.

Just deixada enrere la canal i altre cop 
sobre mateix de la carena, passem pel quart 
pic de la ruta, el puig de la Canal del Cris-
tall, de 2.586 metres, coronat amb una petita 
creu, mirador perfecte del bon nombre de 
canals que hi ha en la zona i que es van suc-
ceint una darrere l’altra. La primera és pre-
cisament la Canal del Cristall (2.524 m), per 
on transcorre un sender de petit recorregut 
(PR C-121), que puja d’Estana, passant pel 
preciós prat de Cadí, que veiem en vertical 
per sota nostre.

Segons anem situant-nos més a llevant de 
la serra, queden a la vista els poblets de la 
zona, en aquest cas destaquen el Querforadat 
o Estana, o altres indrets força coneguts, com 
pot ser el coll de Jossana. Pel sector sud, el 
nucli de Gósol, als peus del Pedraforca, també 
es fa visible.

Un cop hem desfet el cim i arribem al coll 
de la Canal del Cristall, val la pena desviar-se 
una mica del GR i cercant la línia carenera 
apropar-se a l’anomenat salt del Sastre 
(2.593 m), ja que les vistes sobre la plana cer-
dana i els espadats del Cadí, com per exemple 
la Canal d’Estana, són impressionants. També 
queda davant nostre la cara oest del darrer 
cim de la ruta, el puig de Costa Cabirolera 
(també anomenat Roca Punxenta), que pro-
bablement és el pic que més aspecte té de 
ser-ho. D’una banda, la llarga carena que ens hi 
ha de dur retalla unes parets imponents i, de 
l’altra, el punt més alt coincideix amb un dels 
morrots de la cara nord; per tant, ja no es veu 
com una simple elevació de la carena. D’aques-
ta manera, en un còmode descens fi ns al coll 
de la Canal d’Estana (2.530 m), recuperem 
una estona el sender fi tat, seguint una mica 
per sota la carena, ara ja en continuada pujada 

Els feixancs que tallen els espadats de la cara nord del Cadí.
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(probablement la més suau de totes) fi ns que 
tinguem a la vista la creu cimera (metàl·lica 
amb un llibre de registre) i, pocs metres més 
enllà, el piló geodèsic (2.605 m), on cal dirigir-
se per un llom que en moderada inclinació ens 
hi porta. Més panoràmiques, més vistes i més 
espectacle natural. Un dels massissos que es fa 
més present des d’on ens trobem és el Canigó, 
que es veu molt clar a l’horitzó, per no parlar 
del Pedraforca, que ara ens mostra en la seva 
totalitat l’escarpada cara nord. Seguint a l’est 
el perfi l carener, veiem les serres Cabirolera i 
dels Cortils, així com el que falta del Cadí per 
arribar a dos més dels seus indrets emblemà-
tics, el pas dels Gosolans i el Comabona, que 
deixarem per a una altra ocasió.

La baixada de Costa Cabirolera és una 
mica enganyosa; per tant, cal no deixar-se dur 
per la intuïció. A llevant mateix s’estén l’ampla 
coma dels Cortils amb la seva cabana al mig, en 
línia recta amb el pas de la Roca Plana. Malgrat 
que no ho sembli, ens hem de dirigir cap al petit 
refugi. Per tant, un altre cop cercarem la traça 
del GR, que ens fa baixar de forma directa per 
la carena fi ns al pas del Cabirol, per un terreny 
molt vertical, desfet i pedregós, a l’hora que 
ombrívol; així, cal parar compte de no relliscar, 
sobretot si hi ha restes de neu o glaç. Un cop 
desfeta aquesta baixada, arribem a una coma 
herbada (2.390 m) i continuarem una estona 
més pel GR, oblidant-nos dels camins i corriols 

que surten a la nostra dreta i que semblen més 
lògics de seguir. De fet, ens haurem de dirigir al 
prat Llong, situat a la part superior de la serra 
Pedregosa, que tanca de forma molt evident 
davant nostre la coma dels Cortils.

Si ens hi fi xem, veurem que de la cabana 
surt, a la dreta, una llarga diagonal que acaba 
a les roques punxegudes que retallen aquesta 
serra, ja que aquest és el camí que hem de 
seguir. En un punt molt clar, on el GR planeja 
abans d’iniciar la pujada al pas de la Roca Pla-
na, per la dreta surt un corriol molt fressat 
que davalla a una font canalitzada (2.186 m), 
anomenada dels Cortils, situada per sota el 
refugi, que és el que ara seguirem, i ens oblida-
rem defi nitivament del sender que ens ha ser-
vit de referència des de l’inici de l’excursió.

Passada la font, ja es veu el traçat de la 
darrera, però no menys dura, pujada de la tra-
vessa. Primer de forma suau però continuada, 
fi ns que arriba als peus del rocam de la serra 
Pedregosa, on comencen unes curtes giragon-
ses per un terreny força esmicolat que aca-
ben en un tallat entre dues roques, que, un 
cop passades, ens deixen a la zona superior 
del prat Llong (2.300 m), on la cara nord del 
Pedraforca i un bosquet d’avets ens donen la 
benvinguda. Una fi ta de pedres amb un rètol 
de fusta que diu “coma dels Cortils” marquen 
la fi  de la caminada per la serra pròpiament 
dita. Val la pena gaudir de les vistes que es te-

El pic de Costa Cabirolera des del prat Llong.
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nen sobre el pic de Costa Cabirolera, els lloms 
herbats i les crestes de roca que l’envolten.

Ara ens dirigim al bell mig del prat, on ve-
iem les marques blanques i grogues del PR-C 
124, així com els cercles taronges del circuit 
dels Cavalls del Vent.

Seguirem la pista que aquí comença cap a la 
dreta, en sentit descendent, que, un cop passat 
un fi lat per al bestiar, es fa més evident i que, de 
forma còmoda, va perdent alçada en direcció a 
les Bassotes, passant pel prat Socarrat.

Cal dir que, a mitja baixada i passat un re-
volt a l’esquerra, veurem a la nostra dreta un 
corriol amb marques grogues de pintura que 
ens permetrà fer via, sense necessitat d’arribar 
un altre cop a la pista, ja que entre els prats i 
el bosc va a parar al camí que del Collell porta 
a Josa i que tenim clarament a la vista. 

Per tant, baixem de forma decidida pràcti-
cament en línia recta fi ns que arribem al camí 
carreter que comença (o acaba, segons com 
es miri) a les Bassotes i el seguirem per la 
dreta, encarats a l’oest. Ens trobem a 1.833 m 
d’alçada i al cap de pocs metres veiem com 
rep el trencall que ve del Collell i ja sense 
pèrdua (és una antiga pista forestal avui en 
desús) ens porta en direcció a Josa. Passarem 
un altre fi lat per al bestiar i veurem a la dreta 
la barraca del Bover (1.750 m), una cabana 

de pastors que pot servir d’aixopluc en cas de 
mal temps. El camí travessa el rierol i va se-
guint la seva còmoda davallada per la coma 
de Cerneres, passant pel casalot que té el seu 
nom. Una mica abans, haurem vist com rep 
per la dreta, de forma agresta, el torrent de 
Cortils (que prové de la coma del seu nom) i 
més endavant, en el punt on hem de tornar a 
travessar la seva llera, però ara per l’esquerra 
i de forma més calmada, trobem el punt on es 
barregen les aigües (quan les porta, és clar) 
del torrent de Font Terrés, moment en què 
el seu curs ens quedarà sempre a l’esquerra. 
Cal esmentar que en una cruïlla veurem com 
s’incorpora al camí el sender que ve de Gósol, 
en un punt on hi ha un pal indicador.

Després d’uns revolts, arribem a la bar-
rera que tanca la pista on havíem deixat el 
cotxe d’enllaç a l’inici d’aquesta imponent ca-
minada (1.448 m).

En el cas que fem la ruta completament 
circular, podem arribar a Josa per la carretera 
o bé cercar la traça del GR, que va una mica al-
çada per la zona obaga de la vall del riu de Josa. 
Un cop al punt on comença la pista que passa 
per l’ermita de Santa Maria, cal seguir les traces 
blanques i vermelles, que s’aparten de la pista 
per tornar-la a trobar just abans d’afrontar els 
darrers revolts que porten al coll de Jovell.

Les canals van morint a la línia de la carena en suaus onades.
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Temps d’aventura

Resseguint en BTT els passos
del bandoler Capablanca

Vallès Occidental

L’itinerari pels paratges per on ac-
tuava el bandoler Capablanca és molt 
exigent. Aquest itinerari ressegueix una 
part de l’antic camí ral de Manresa a 
Barcelona, per la qual cosa caldrà dispo-
sar d’habilitat tècnica, a més de superar 
alguns trams no ciclables.

S’inicia a l’església de Rellinars. Una 
pista principal ens portarà a les fonts 
de Rellinars, on podrem omplir els bi-
dons d’aigua. Continuarem pel costat 
de la riera fi ns a la font de Carlets. 
A partir d’aquí, la pista de pujada ens 
acostarà a la masia de les Boades. En 
aquest punt, tindrem unes magnífi ques 
vistes de la muntanya de Castell de 

Bocs i del Paller de Tot l’Any. Continua-
rem el camí fi ns a la canal del Correu, la 
qual haurem de fer a peu; una vegada al 
coll, resseguirem el camí ral passant per 
l’antic hostal dels Hostalets del Daví. 
Els següents llocs de pas seran els colls 
de la Morella i del Gipó i la masia del 
Ginebral. Tornarem a buscar el camí ral, 
que seguirem fi ns a l’hostal i l’ermita 
de Sant Jaume de Vallhonesta. A partir 
d’aquest punt, iniciarem la tornada a 
Rellinars per la masia en ruïnes de Can 
Serra i, una vegada a la pista del Grau, 
haurem de remuntar fi ns a la Pòpia. A 
partir d’aquest punt, tot de baixada, ar-
ribarem a l’església de Rellinars.

Distància: 25,8 km
km per pista asfaltada: 0,6
km per pista: 19,5
km per sender: 5,7
Desnivell acumulat: 665 m

Rosa Perarnau
Carles Sans

Fitxa tècnicaFitxa tècnica

Cartografi a
Mapa Comarcal de Catalunya. Vallès Occidental, 40, escala 1:50.000, Institut 

Cartogràfi c de Catalunya (2002).
Sant Llorenç del Munt i l’Obac (E-25), escala: 1:25.000, Editorial Alpina (2003).

Temps aproximat: 2,5 hores
Difi cultat física: Mitjana
Difi cultat tècnica: Mitjana-alta
Ciclabilitat: 90%

Rellinars – Les Fonts – Font de Carlets – Les Boades – Canal del Correu – Camí ral – Hostalets 
del Daví – La Morella – Coll del Gipó – El Ginebral – Sant Jaume de Vallhonesta – Can 
Serra – Can Vinyes – La Pòpia – Rellinars
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• Història del bandoler
  Capablanca

Segons es conta, en Capablanca fou 
en un principi un mosso que treballava 
de bastaix en masies de les rodalies de 
Manresa. Sembla que el desengany vers 
la societat, quan en Capablanca va ser 
robat i maltractat repetidament en el 
transcurs d’un viatge a Manresa, el va 
portar a fer el pas de jornaler a ban-
doler.

S’explica que el bandoler vestia una 
gran capa blanca i operava estenent-la 
al mig del camí. Aleshores, ocult entre 
el brancatge d’un arbre i trabuc en mà, 
obligava a aturar les cavalleries que ve-
nien tibant el carro, i exigia al traginer 
que deixés damunt la capa els diners i 
valors que portava. Es diu que robava 
als rics i donava als pobres.

Operava en diferents punts del camí 
ral de Barcelona a Manresa, comptava 
amb espies en algun hostal proper de la 
ruta i també es comenta que tenia com 
a còmplice un dels mossos de la Bara-
ta, que l’avisava dels viatgers acabalats. 
El menjar l’aconseguia per les masies 
de la zona, en Capablanca tenia els seus 
habitants esporuguits. La llegenda li su-
posa heroismes i monstruositats, des de 
robatoris a comerciants i masovers que 
retornaven del mercat de Terrassa fi ns a 
assassinats.

Tenia el seu amagatall en una cova 
de la roca Salvatge, sota el Paller de Tot 
l’Any. En una llarga esquerda molt pro-
nunciada de dalt a baix, s’obre la cova 
del Capablanca, on tenia preparat un 
dispositiu sols conegut per ell, que li 
permetia despenjar-se des del cim fi ns 
a la seva cova.

Sobre la seva mort, també 
corren diverses versions. Una diu 
que per tal de suïcidar-se s’amor-
rà a l’aixeta d’una bóta de vi fi ns 
que es va quedar completament 
ofegat. També es diu que fou mo-
bilitzat el sometent de la comarca, 
que es va efectuar una batuda per 
tota la muntanya i que el van as-
setjar durant cinc dies en la seva 
cova fi ns que hagué de sortir i 
fou pres. Altres diuen que s’esca-
pà de la presó i que després fou 
mort per uns traginers als quals 
confessà les seves malifetes.

Actualment, un dels gegants 
del poble de Rellinars representa 
el bandoler Capablanca. Té una 
alçada de 3 m i 30 kg de pes.

A l’octubre de l’any 1973 se 
celebrà a Rellinars una festa po-
pular que tingué com a protago-
nista el llegendari bandoler del 
camí ral. Tot i l’èxit de la jornada, 
no tingué continuïtat.

Diada del Capablanca (octubre del 1973).
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• Dades pràctiques

Com arribar a Rellinars
A Rellinars, s’hi pot accedir 

per la carretera B-122 de Terrassa 
a Castellbell i el Vilar.

Punt de sortida
La ruta s’inicia a l’església de 

Rellinars. 

Serveis
Restaurant Can Toni. Emili Rie-

ra, 4. Tel. 93 834 50 76.
Bar-Restaurant Cal Forner. Pla-

ça del Serrat. Tel. 93 834 50 11.
Bar-Resaturant Ca la Pepa. 

Emili Riera, 7. Tel. 93 834 52 10.

Punts d’aigua
Les fonts de Rellinars (km 1,1).
Font de Carlets (km 2,8).
Font de les Boades (km 4,9).
Font de Sant Jaume de Vallho-

nesta (km 15,2).

• Llocs d’interès

Parc natural de Sant Llorenç
del Munt i serra de l’Obac

Constitueix un espai realment sin-
gular, atractiu i de gran interès ecològic, 
cultural i paisatgístic. Ocupa una super-
fície de gairebé deu mil hectàrees, a ca-
vall entre les comarques del Vallès i el 
Bages i dels municipis de Granera, Sant 
Llorenç de Savall, Monistrol de Calders, 
Talamanca, Mura, el Pont de Viloma-
ra, Rocafort, Sant Vicenç de Castellet i 
Rellinars, a la Serralada Prelitoral Cata-
lana.

El relleu agrest i pedregós és pro-
ducte de l’erosió contínua de l’aigua so-
bre els materials que la componen, amb 
elements molt peculiars com les canals, 
els roqueters, els penya-segats i els 

monòlits. A nivell subterrani, l’aigua ha 
modelat un conjunt fascinant de coves, 
avencs i cavitats que surten a l’exterior 
i donen lloc a surgències característi-
ques.

La vegetació típica del parc és l’al-
zinar, que forma extensos boscos on 
apareixen amb força les àrees rocoses 
desproveïdes de vegetació. Les pinedes 
cobreixen les parts més baixes, les rou-
redes creixen a les obagues, i taques de 
vegetació centreeuropea en les canals 
més humides.

El monestir de Sant Llorenç, al cim 
culminant del massís de la Mola (1.095 m), 
n’és el signe més característic. Desta-

Les fonts de Rellinars.
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quen entre altres els cims del Montcau 
(1.053 m), els Òbits (1.031 m), Cas-
tellsapera (932 m) i la serra del Pou 
(944 m), aquests dos darrers a la serra 
de l’Obac.

Va ser el primer espai prote-
git de l’Estat, l’any 1972. El Parc 
és gestionat per la Diputació de 
Barcelona.

La reglamentació del Parc no 
permet circular amb bicicletes de 
muntanya fora de les carreteres i 
pistes d’ús públic.

El camí ral de Barcelona
a Manresa

És una antiquíssima via de co-
municació que careneja per les 
muntanyes ponentines de l’Obac. 
Es conta que fou construït per pre-
sos condemnats a treballs forçats. 
Fins a l’aparició del ferrocarril, a 
mitjan segle XIX, aquest camí ha-
via estat molt utilitzat per al trans-
port de mercaderies entre el port 
de Barcelona i les fàbriques tèxtils 

de l’Alt Llobregat. Aquests camins cente-
naris, tan característics de Sant Llorenç, 
han resistit fermament el pas de milers 
de vianants, ramats i cavalleries.

Els Hostalets del Daví
De construcció posterior als grans 

hostals del camí ral, els Hostalets es tro-
ben a mig camí de la Barata i de Sant 
Jaume de Vallhonesta, en una de les zones 
més feréstegues i allunyades de la serra 
de l’Obac. Actualment està en ruïnes, tot 
i que darrerament s’hi han fet treballs de 
neteja i de consolidació d’alguns murs. La 
panoràmica sobre la riera de Mata-rodo-
na és magnífi ca.

Algunes persones grans de Rellinars 
deien que antigament aquest indret es 
coneixia pel nom d’Hostal de la Mort, 
ja que s’hi cometien robatoris i crims a 
viatgers adinerats que s’hi hostatjaven. 
També s’hi relacionen esdeveniments de 
gresca i disbauxa, vinculats amb una hos-
talera que hi residia.

Tram del camí ral.

Rètol del camí ral.
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Hostal de Sant Jaume
de Vallhonesta

Sant Jaume de Vallhonesta, situat a 
uns 500 m d’altitud al nord del terme 
de Sant Vicenç de Castellet, va cons-
tituir fi ns a mitjan segle XIX 
un dels principals punts de 
referència del camí ral entre 
Barcelona i Manresa. Són mol-
tes les llegendes i contalles 
que el prenen com a escenari, 
ja que la seva localització geo-
gràfi ca va propiciar un anar i 
venir permanent de persones, 
carruatges i ramats, que sovint 
van atreure la presència de 
bandolers i altres lladres de 
camins.

El conjunt d’edifi cacions 
comprèn el mas, d’enormes 
proporcions malgrat que es 
troba en ruïnes, i l’hostal, que 
trobem separat del mas per 

una era enrajolada i una ermita d’origen 
romànic. El mas tenia a la part inferior 
els estables i a la part superior un pis 
per als masovers i un altre per als amos. 
Des de Sant Jaume és esplèndida la pa-

Els Hostalets del Daví.

Sant Jaume de Vallhonesta.
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noràmica que s’observa sobre la riera 
de Mata-rodona i sobre el torrent de 
l’Infern, en els seus trams fi nals, abans 
de confl uir prop de la imponent masia 
del Farell.

Barraques de vinya
Aquestes construccions de pedra i 

terra eren utilitzades pels pagesos per 
guardar els estris de la vinya, el menjar 
i, fi ns i tot, per dormir en el cas que fos 
necessari. També els protegia de la pluja 
i s’hi elaboraven els productes per a la 
protecció dels ceps dels insectes.

L’Associació d’Amics de Rellinars ha 
impulsat la tasca de restauració i catalo-

gació d’aquestes construccions, que po-
sen de manifest la importància vinícola 
de la zona, fi ns a fi nals del segle XIX.
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Barraca de vinya de les Boades.
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Itinerari

0,000     0,000
Sortim de l’església de Rellinars en direcció al poble. 
Una vegada recorreguts uns 70 metres, girem a l’es-
querra per la pista de les fonts de Rellinars.

Quilometratge total
Quilometratge parcial

0,700     0,700
En un revolt continuem a la dreta per la pista prin-
cipal.

km         km

0,400     1,100
Les fonts de Rellinars. Continuem per la pista en pu-
jada suau.

0,300     1,400
Continuem per la pista que ressegueix la riera de 
Rellinars. Més endavant, passem per una zona anome-
nada els Banys Susanna.

0,800     2,200
Prenem un corriol a la dreta que travessa un petit 
torrent.

0,600     2,800
Arribem a un roqueter. Travessem la riera de Rellinars. 
Continuem pel corriol de l’altre costat de la riera i 
sortim a una pista. Continuem a l’esquerra. En aquest 
punt, hi trobem la font de Carlets. Creuem un altre 
cop la riera i seguim per la pista de pujada.

0,700     3,500
Continuem recte, deixant a la dreta la pista de la Saio-
la. La pista puja en direcció a la masia de les Boades.

0,900     4,400                                     
En un revolt continuem a la dreta. Passem pel costat d’un 
rètol de zona d’alt interès ecològic. Uns metres més en-
davant, passem pel costat de la masia les Boades Velles.
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0,500     4,900
Les Boades. Ens trobem a davant del Castell de Bocs. 
A l’esquerra surt la pista que va a font de les Boades, 
que es troba a uns 300 metres. Nosaltres continuem 
de front per la pista amb indicacions de GR.

0,300     5,200                                     
A la dreta, trobem la barraca de vinya de les Boades.

1,100     6,300
Continuem a l’esquerra de pujada per la pista amb 
indicacions de GR.

0,800     7,100
Ens trobem al començament de la canal del Correu. 
Prenem el corriol de pujada amb indicacions de GR. 
Aquest tram l’haurem de fer a peu.

0,200     7,300
Coll de la canal del Correu. Continuem a l’esquerra 
pel camí ral.

0,800     8,100
Avenc del camí ral.

0,600     8,700
Inici de la pista. Continuem de baixada.

km         km

0,500     9,200
Hostalets del Daví. Seguim la pista de baixada.

0,700     9,900
Una vegada travessat un cadenat, arribem al coll de 
la Morella. Continuem per la pista de l’esquerra, que 
planeja i dóna la volta al turó de la Morella.



139

0,700     25,100
Continuem recte de baixada.

0,100     25,200
Sortim a una pista asfaltada, la seguim a l’esquerra 
de pujada.

0,600     25,800
Església de Rellinars. Final del recorregut.

km        km

Alçada 
(en metres)

Alçada 
(en metres)

Distància (km)Distància (km)
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Temps d’aventura

Barcelona, mar i muntanya en BTT
Barcelonès

Al mateix terme municipal de Barce-
lona, s’hi troba una ruta BTT que combina 
tant la ruta planera i relaxada al costat de 
la platja com l’ascensió consecutiva a les 
dues cotes més altes que limiten la ciutat, 
el castell de Montjuïc i el Tibidabo. Per als 
barcelonins representa un intent de re-
conciliar-nos amb la nostra ciutat, amb un 
recorregut per descobrir noves perspecti-
ves, més enllà del tòpic de ciutat sorollosa 
i congestionada pel trànsit. Per als bikers 
visitants, és una bona proposta alternativa 
de descoberta de la ciutat que li dóna una 
imatge molt més atractiva.

La ruta comença a la plaça de les Glò-
ries, el centre de Barcelona que Cerdà va 
planifi car en el segle XIX; continua per la 
Diagonal fi ns recórrer tot el front marí-
tim passant per la Barceloneta, el Port Vell 
i acabar a Colom. Segueix amb l’ascensió 
al castell de Montjuïc per Miramar i el 
descens fi ns a plaça d’Espanya, on conti-
nuarem per Tarragona i avinguda de Tarra-

dellas fi ns a Francesc Macià. Continua per 
la Diagonal direcció sud i comença l’accés 
a Collserola per Pedralbes. A l’alçada del 
monestir i l’avinguda de Pearson, la pujada 
es fa pronunciada fi ns a arribar a la car-
retera de les Aigües. Per l’antic camí de 
Vallvidrera, s’inicia l’ascens al Tibidabo per 
fi nalitzar al mirador, després d’unes dures 
rampes. Amb l’excepció del turonet de 
Sant Cebrià, la resta és tot descens fi ns a 
les Llars Mundet per entrar a la ciutat per 
Horta, passeig de Maragall, continuar per 
Meridiana i acabar a Glòries.

Com que és una ruta circular, permet 
iniciar el recorregut en qualsevol punt i 
el carril bici que recorre tota la Diago-
nal facilita la comunicació entre els dos 
extrems del circuit. Es recomana fer la 
ruta sortint aviat al matí un dia festiu a 
prop de l’hivern, d’aquells amb visibilitat 
plena, per poder gaudir de la sortida del 
sol sobre el mar i de bones vistes des 
dels punts elevats del recorregut.

Guillermo Paluzie

Distància: 48,64 km
Desnivell: 700 m, acumulat
Difi cultat: Mitjana; desnivells acusats 

però esglaonats
Temps: 3,5 hores
Pobles: Íntegrament a Barcelona

Fitxa tècnicaFitxa tècnica

Cartografi a
Mapa de Barcelona. Guía Geoplaneta España, Portugal y Andorra. Espasa 

Calpe, SA, 2000.
Mapa de la Serra de Collserola. Editorial Alpina, 1994.
Guia de la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, 1999.

Accés al punt de sortida: Diagonal i 
Gran Via, que s’ajunten a Glòries

Fonts d’aigua potable: Front marí-
tim, Miramar, Diagonal, carretera 
de les Aigües i entrada a la reserva 
de la Font Groga
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Itinerari

0,000     0,000
Sortida des del centre de la nova Diagonal en el seu 
inici a la plaça de les Glòries en direcció al mar. Cir-
culem pel carril bici.

Alçada
Quilometratge total
Quilometratge parcial

15 m

DiagonalGlòries

1,850     1,850
Girem a la dreta pel carrer de la Selva de Mar en 
direcció a la platja. Creuem el passeig Garcia Fària i 
passem per sobre de la ronda Litoral.

5 m Selva de Mar

Diagonal

0,800     2,650
Girem a la dreta a l’alçada de la platja de la Nova 
Mar Bella i continuem pel passeig arran de platja en 
direcció al Port Olímpic.

5 m
Nova Mar Bella

Ronda Litoral

2,520     5,170
Al carrer de la Marina, entre les dues torres, girem a 
l’esquerra i després a la dreta pel pont de fusta que 
ens portarà cap al passeig Marítim de la Barceloneta, 
que el seguim fi ns al fi nal a la plaça del Mar.

5 m
Marina

Port Olímpic

Arts

1,520     6,690
Plaça del Mar. Girem a la dreta i creuem el passeig de 
Joan de Borbó per buscar la vora del mar. Continuem 
a la dreta en direcció al Palau de Mar.

5 m

Plaça del Mar

Pl
at

ja
 S

t. 
Se

ba
st

ià

Joan de
Borbó

0,750     7,440
Palau de Mar. Continuem a la vora del port. Els res-
taurants ens queden a la dreta. 5 m Port

Palau Mar

0,270     7,710
Creuem el carrer i continuem pel moll de Bosch i 
Alsina (moll de la Fusta) en direcció a Colom. 5 m

Moll Bosch i Alsina

0,690     8,400
Portal de la Pau amb el monument a Colom. Conti-
nuem recte pel carrer en direcció a l’estació marí-
tima. A la nostra esquerra, el pàrquing d’espera per 
embarcar cap a les Illes.

5 m Colom
Rambles

km        km
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0,270     8,670
Plaça de la Carbonera, amb una gran rotonda cen-
tral. Creuem els carrers que van a l’estació marítima 
i també al passeig de Josep Carner. Continuem per la 
vorera en direcció a Montjuïc, travessem dos carrers 
i, quan s’acaba la vorera, comencem l’ascensió per la 
carretera de Miramar.

5 m

2,190     10,860
Després de vorejar els jardins de Mosssèn Costa i 
Llobera, arribem als jardins de Miramar. Continuem 
l’ascensió en direcció a l’Anella Olímpica.

55 m

Josep Carner

Para
l·le

l

Miramar

0,600     11,460
A l’alçada de l’estació de sortida del telefèric, continu-
em l’ascensió al Castell per una rampa més pronun-
ciada vorejant aquesta vegada els jardins de Mossèn 
Cinto Verdaguer. Continuem sempre en pendent per 
la dreta i deixem a l’esquerra les diverses entrades a 
la zona de pàrquing.

85 m

Telefèric

0,800     12,260
Gir a la dreta, on el pendent ja és menys exigent. 
Seguim les indicacions de direcció al Castell. 150 m

0,220     12,480
Cruïlla per on girem a l’esquerra.

160 m

0,290     12,770
Gir a la dreta i ja tenim a la vista el Castell. Entrem 
i, per la rampa esquerra, accedim al mirador. Gaudim 
de la vista una estona per descansar de la pujada i 
tornem a baixar per la rampa contrària fi ns que ens 
situem al camí del fossat a l’esquerra de la sortida 
del Castell.

170 m

0,480     13,250
Continuem pel camí al costat de la muralla i el fossat. 
Passem pel costat de les instal·lacions de tir amb arc 
i continuem pel costat de la muralla fi ns que arribem 
al fi nal del Castell, amb vistes al mar.

180 m Fossat

Castell

km         km
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